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Drogi Partnerze w Żniwie, 

Gdy układałem ten list, badając zwoje w bibliotece Brata Frisby, wtedy wydarzyło się w świecie ważne wydarzenie, na które  
wskazywały Pisma, proroctwo wypełniające się wprost na naszych oczach! Dwa najważniejsze państwa w świecie doszły teraz do 
znacznego handlowego porozumienia – Rosja i Chiny. Chiny mówiły o wielu innych państwach wraz z nimi, wliczając Iran. Są 
to najważniejsze państwa wprowadzające Armagedon. (Przeczytaj Ezechiela 38) Również Daniel opisał rzeczy, które się wydarzą.  
Nastanie  wielkie  porozumienie  pokojowe przed  Armagedonem.  Brat  Frisby napisał,  Nadchodzące Wydarzenia  –  „Obserwuj 
Rosję,  Chiny, Zachodnią Europę i  Środkowy Wschód!  I  powstanie super  państwowy kościół  i  bezbożny nacisk będzie nad 
światem  wraz  z  ekstremalnym  prześladowaniem!  Ten  system  będzie  kontrolował  bogactwo!  (Dan.  8:25  –  Ap.  17:1-5)  Z  
ekonomicznego chaosu na chwilę ten zjednoczony system przyniesie dobrobyt, następnie to wzrośnie w najgorszy, kiedykolwiek  
widziany diabelski stan i program odwracający się ku znakowi bestii!” - A teraz ujawniający list z biblioteki Brata Frisby.

PROROCTWO TWORZĄCE SIĘ W NASZYM WIEKU – Ap. 13:1-4. Teraz wejdziemy w pewne ciemne fragmenty, lecz 
Duch  Święty  daje  nam  światło.  „Jan  stoi  na  piaskach  czasu  przewidując  przyszłość.  Widział  on  bestię  światowego  rządu  
wychodzącą z morza (ludzie), mając siedem głów i dziesięć rogów (pozycje). A nad jego rogami dziesięć koron, a nad jego głowami  
imię bluźniercze! – To jest system, który widział Jan, biorący samo miejsce Boga na ziemi! - Następnie opisuje on bestię jako  
podobną do pantery, łapy jej, jak u niedźwiedzia z paszczą jak u lwa. I szatan dał mu swoje miejsce, moc i władzę!” – „Teraz te  
zwierzęta symbolizują i obejmują Środkowy Wschód, Europe zachodnią i Rosję, wliczając kontynent afrykański!” – Widzimy ten 
sam obraz w Dan. 7:1-8. Werset 8, „dodaje trochę więcej informacji o Ap. 13:1. – Po dziesiątym rogu, zobaczył on jedenasty róg, 
najwyraźniej inne państwo; jest to róg antychrysta, który mówi wielkie rzeczy przeciwko Najwyższemu. Tak, jak widzimy w 
Ap. 13:5-6.” – „Teraz nowym elementem jest Komunizm na koniec wieku!” (Dan. 2:41) Oczywiście żelazo reprezentuje Imperium 
Rzymskie! – Bestia, bez wątpienia, jest starożytnym Rzymskim Imperium ponownie pojawiającym się na proroczej scenie! Rzym w 
swoim cesarskim przepychu wyłania się z dzikich i buntowniczych sił przewrotu rewolucyjnego kryzysu! – Widzimy właśnie część 
spełnienia w ramach Wspólnego Rynku w Europie. Ten 11sty róg mocy będzie to kontrolował, Środkowy Wschód wraz z Afryką i  
Rosją ostatecznie będą mieć traktat!” – „Więc to, co widzimy w ‘7 głowach’, są to imperia starego świata odrodzone w nowe  
rewolucyjne imperium! – Arabowie będą także w to zaangażowani! – Teraz poniżej przeczytamy o innym elemencie, który się w to 
łączy.”

DRUGA PROROCZA BESTIA – „Ten czyni wizerunek pierwszej bestii o której mówiliśmy i oddaje jej cześć.” (Ap. 13:11-17) 
„Teraz to, co tutaj widzimy to nowy świat, nowe wielkie miasta; to Ameryki! Stany Zjednoczone pasują do tego wzoru idealnie!”  
„Werset 11 pokazuje z początku wolność religijną, lecz później zmienia się w system smoka i mówi to, co dyktuje mu pierwsza  
bestia!  – Dwa rogi  i  Baranek wskazują na religijną i  społeczną władzę połączoną razem, jest  to  odstępcze chrześcijaństwo w  
najgorszej postaci! – Mówi, że połączą się razem i rozkażą wszystkim czcić wizerunek człowieka, który będzie władał światowym  
handlem  i  komercją  ze  znakiem  kodującym  i  liczbom!”  (wersety  17-18)  –  „Tam  zdecydowanie  powstanie  nadzwyczajny 
przywódca w USA, który jest bardzo mądry, czarujący i przyciągający do tego stopnia, niczym uzdolniony! – Ten, który  
wydaje się mieć odpowiedzi na pytania, których ludzie poszukują. Ewidentnie, za jego osobowością stoi religijny element! – 
W końcu nikt wcześniej nie będzie zwodził tak, jak on! Więcej na ten temat będzie powiedziane w przyszłości! (Również dla więcej  
informacji dotyczących Ap. rozdziałów 17 i 18, przeczytaj Zwój #121.) „To pokolenie będzie świadkiem najbardziej dramatycznych  
wydarzeń,  gdy  wiek  się  zamyka.  Zobaczymy  szybki  rozwój  jednego  –  światowego  kościoła  i  jednego  –  światowego  rządu 
antychrysta i fałszywego proroka!” – „Smok jest gotowy, by ich wprowadzić; wydarzenia wypchną ich na szczyt!” – „On przyszedł 
do nich jak wąż do swej ofiary; oplątał się wokół nich powoli i powstał jako głowa i uderzy znakiem śmierci i zniszczy  
wszystkich tych, którzy nie dadzą hołdu jego systemowi!” 

PROROCTWO PRZEPOWIEDZIAŁO stan epidemii, zanieczyszczenie i trucizny z każdej strony! „Wiele pism mówiło o 
nadejściu wojny chemicznej. Lecz ponad tym zagrożeniem najbardziej groźna ze wszystkich jest, przewidzianych przez Biblię –  
Atom! Zagrożenie jądrowe jest najgroźniejsze ze wszystkich, gdyż człowiek posiada teraz środki zniszczenia całej populacji ziemi!”  
(Mat. 24:21) - W wersecie 22 Jezus powiedział, „jeżeli On nie zainterweniuje, żadne ciało wcale nie będzie ocalone!” Koniec 
cytatu. – W przyszłym miesiącu, będziemy kontynuować tę ważną serię w Części 3.

Tego miesiąca mamy bardzo ważną książkę, „The Tare and the Real Wheat – The Separating Hour” jak również fascynujące 
DVD pod tytułem „Prophetic Mysteries and Facts.” – Mamy dwa bardzo ważne zbliżające się projekty. – Wysyłanie jak najwięcej  
materiałów do naszych zagranicznych partnerów dla ich nadchodzących serii  obozowych spotkań tego lata.  Nasz reprezentant 
będzie razem z nimi. Są oni bardzo wdzięczni. Kolejnym ważnym projektem jest zakończenie, udostępnienie naszej nowej strony  
internetowej dla kazań Brata Frisby, by były słyszane w internecie i by ta ważna wiadomość osiągnęła jak najwięcej dusz, jak to  
możliwe.  Twoja  wierna  pomoc,  jak  zawsze,  będzie  widziana  przez  Pana  w  tej  bardzo  istotnej  godzinie.  Wiem,  że  Jezus  
pobłogosławi każdego i wszystkich was. Niech On cię prowadzi swoją mądrością we wszystkim, co robisz.

Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja          Nowe wydane DVD: “Prophetic Mysteries and Facts”                       
“Urgency Time”                                                                               Również dostępne: “Deception and Deception”
“World in Crises”                                                                   ($20.00/szt. donacja)                      
“The Midnight Cry and the 7 Thunders”                                                                                                 Postbus 71
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